
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƢ PHÁP  

Số:         /BC-STP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp quý I, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý II năm 2020 

 

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƢ PHÁP QUÝ I  

I. SỞ TƢ PHÁP 

1. Công tác quản lý nhà nƣớc 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, xây dựng ngành; thi đua khen 

thƣởng; cải cách hành chính 

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và 

UBND tỉnh, trong tháng 12/2019 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

công tác tư pháp năm 2020, đồng thời ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp và Kế 

hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 với 05 nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm được tập trung thực hiện trong các lĩnh vực: Xây dựng văn bản QPPL; Quản lý 

xử lý VPHC và Theo dõi THPL; Phổ biến giáo dục pháp luật; Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp; Cải cách hành chính. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị. 

- Công tác tổ chức, xây dựng ngành: Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức; Kế hoạch tinh giản biên chế và Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2020; đăng ký cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về 

quản lý nhà nước (ngạch chuyên viên cao cấp), bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp sở, 

cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức dân tộc; thực hiện nâng lương thường xuyên đối với 

06 công chức, viên chức; ban hành báo cáo về việc xắp xếp tổ chức bộ máy và 

quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2015-2020. 

- Công tác thi đua, khen thưởng: Với vai trò Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ 

quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Kế 

hoạch công tác thi đua khen thưởng, Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch phân công 

nhiệm vụ tổ chức các Hội nghị của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh 

miền núi phía Bắc năm 2020; Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, 

khen thưởng và tổ chức đăng ký thi đua năm 2020 của Sở ; tham gia ký kết giao ước 

thi đua Khối Nội chính tỉnh và Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền 

núi phía Bắc năm 2020; hướng dẫn đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 

2015-2020 đối với tập thể, cá nhân trong ngành. Tiến hành xét, đề nghị khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đợt 1 lập thành tích chào 

m ng nh ng ngày l  lớn trong năm 2020, chào m ng  ại hội đại biểu  ảng bộ tỉnh 
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lần thứ XII, hướng tới  ại hội toàn quốc lần thứ XIII của  ảng và phong trào thi 

đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 

2016 - 2020. 

- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế 

hoạch rà soát, quy định thủ tục hành chính năm 2020.  Ban hành báo cáo công tác cải 

cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2020.  

1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng 

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2020 và duy trì 

thường xuyên việc tiếp công dân tại trụ sở đơn vị theo Quy chế tiếp công dân và các 

văn bản  liên quan; Thông báo công khai và niêm yết số điện thoại đường dây nóng, 

địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Tư pháp. 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí theo quy định. 

Trong quý I năm 2020 đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị của công dân. 

1.3. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết; báo cáo 

kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL 

của H ND, UBND tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 

2019 trên địa bàn tỉnh. 

Tiến hành thẩm định đối với 08 dự thảo văn bản QPPL; thẩm định 02 đề nghị 

xây dựng nghị quyết của H ND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 12 đề nghị xây dựng 

quyết định của UBND tỉnh và 05 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và địa 

phương;  

Tham gia ý kiến đối với kết quả rà soát Quyết định số 1173/2011/Q -UBND 

ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh; tham gia ý kiến về đề nghị cho chủ trương xây 

dựng văn bản quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

a. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; 
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Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

phòng chống dịch Covid-19.  

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và v a; Kế hoạch điều tra, khảo sát và thu thập 

thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp liên ngành gi a Sở Tư pháp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện các hoạt động về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và v a 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Báo cáo 

tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch 

Covid-19; hướng dẫn nội dung và mức chi cho hoạt động điều tra, tra khảo sát tình 

hình thi hành pháp luật 

b. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo tổng hợp nh ng khó khăn, vướng mắc bất cập của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính gửi  oàn  ại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tham gia ý kiến về áp dụng pháp luật đối với nh ng vấn đề mới phát sinh 

trong thực ti n thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

c. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và v a trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 5 năm 

thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ 

pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và v a trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; Văn 

bản chỉ đạo về việc tiếp tục cải thiện điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân 

thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2020. 

Xây dựng 03 phiếu khảo sát đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ 

và v a trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025 cho các đối tượng là các sở, ngành cấp 

tỉnh; đội ngũ Luật sư, luật gia, người làm công tác pháp chế; Doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh và đã tiến hành khảo sát đối với 200 đối tượng. 

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số "thiết chế pháp lý" 

nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 của tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 
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số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và v a. 

1.5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng xã, phƣờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch thực hiện  ề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL của tỉnh năm 

2019; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

số 14/2019/Q -TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành: Kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác 

PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020; Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch xuất bản Bản 

tin Tư pháp Bắc Kạn năm 2020. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh; đề 

nghị công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã 

chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

1.6. Công tác hành chính tƣ pháp và bổ trợ tƣ pháp 

a. Lĩnh vực hành chính tư pháp 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 

năm 2019 chính thức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của 

nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn thành 

phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ  ồn; tập huấn công tác số hóa Sổ 

hộ tịch tại UBND huyện Bạch Thông và UBND huyện Chợ  ồn. 

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thu lệ phí hộ tịch; đề xuất điều chỉnh mức 

thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền quyết định của H ND tỉnh; hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi 

con nuôi 

Xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và 

tiếp nhận thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh gửi các đơn vị tham gia ý kiến. 
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Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP); giải 

quyết hồ sơ nuôi con nuôi cấp tỉnh; quản lý hộ tịch, chứng thực: Trong quý I/2020 

đã cấp Phiếu LLTP cho 444 trường hợp (trong đó cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho 

226 trường hợp; phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho 218 trường hợp); tiếp nhận, cập nhật 

thông tin LLTP, lập hồ sơ, cập nhật phần mềm LLTP. Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài cho 

02 trường hợp. 

b. Lĩnh vực bổ trợ tư pháp 

Phối hợp tổ chức  ại hội bất thường Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn 

nhằm điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động và thông qua nội quy hoạt động của Hội Công 

chứng viên tỉnh. Thông báo tập sự hành nghề công chứng cho 01 trường hợp; cấp 

thẻ công chứng viên và đăng ký hành nghề cho 01 trường hợp. 

Cử đại diện tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp; tổng 

hợp xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư. 

Khảo sát, đánh giá nhu cầu phát triển Văn phòng th a phát lại trên địa bàn tỉnh; Báo 

cáo đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp năm 2019. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản 

số 534/BTP-BTTP ngày 19/02/2020 của Bộ Tư pháp  về việc hướng dẫn nghiệp vụ 

đấu giá tài sản. 

c. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý (TGPL) 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và  ề án đổi mới công 

tác TGPL giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh năm 2020; triển khai thực hiện chính 

sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/Q -TTg ngày 

08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong 

hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định đánh giá chất lượng vụ 

việc TGPL năm 2019. 

2. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

2.1. Các phòng Công chứng 

03 phòng Công chứng thuộc Sở thực hiện công chứng, chứng thực với kết quả 

cụ thể như sau: 

- Công chứng 624 việc; số phí thu được: 193.017.000 đ; nộp ngân sách nhà 

nước: 96.508.500.000.000 đ.
1
 

                                           
1
 Phòng CC số 1 thực hiện 339 việc, thu 136.531.000 đ; Phòng CC số 2 thực hiện 35 việc, thu 11.361.000 đ; 

Phòng CC số 3 thực hiện 250 việc, thu 45.125.000 đ 
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- Chứng thực 4.675 bản sao, chứng thực ch  ký 49 việc; số phí thu được: 

23.570.000 đ; nộp ngân sách nhà nước: 11.785.000 đ.
2
 

2.2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nƣớc 

Tiếp dân tại trụ sở 72 lượt người; tiếp nhận và thụ lý hồ sơ tư vấn 70 vụ 

việc/70 đối tượng có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, trong đó: Tham gia tố tụng 66 vụ 

việc, tư vấn pháp luật 04 vụ việc. Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 

đối với 14 vụ việc. Số vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành: 20 vụ việc; thẩm định vụ 

việc trợ giúp pháp lý: 08 vụ việc. 

2.3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

Thực hiện ký kết 31 hợp đồng và ký 05 phụ lục hợp đồng, trong đó năm 2019 

chuyển sang bán 03 hợp đồng.  ã tổ chức đấu giá thành 22 hợp đồng, tổng giá khởi 

điểm: 6.270.111.755 đ; tổng giá bán: 11.931.722.000 đ; chênh lệch 5.661.610.245 đ. 

II. PHÒNG TƢ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1. Công tác văn bản QPPL 

Tham mưu UBND cùng cấp ban hành: Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản 

QPPL năm 2020; Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND cấp huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.  

Tham mưu UBND cùng cấp ban hành 03 văn bản QPPL
3
; tiến hành thẩm định 

02 dự thảo văn bản QPPL (Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới); tự kiểm tra 02 văn bản 

(Phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn). 

2. Công tác quản lý xử lý VPHC&TDTHPL 

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi THPL và THPL về xử lý 

vi phạm hành chính; Kế hoạch theo dõi THPL đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2020; 

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ theo dõi THPL năm 2020; Văn bản chỉ đạo tăng cường 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19; 

hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch theo dõi THPL và THPL về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Báo cáo công tác quản lý xử lý VPHC năm 

2019; báo cáo nh ng vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm 

hành chính tại địa phương. 

Tiến hành kiểm tra tính pháp lý 23 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
4
. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

                                           
2
 Phòng CC số 1 chứng thực 2.515 việc, thu 14.202.000 đ; Phòng CC số 2 chứng thực 1.026 việc, thu 

5.200.000đ; Phòng CC số 3 chứng thực 1.183 việc, thu 4.168.000đ 
3
 P. Tư pháp Ngân Sơn: 02 văn bản, P. Tư pháp Pác Nặm: 01 văn bản. 

4
 P. Tư pháp thành phố Bắc Kạn: 02 hồ sơ; P. Tư pháp Ba Bể: 03 hồ sơ; P. Tư pháp Pác Nặm: 03 hồ sơ; P. 

Tư pháp Ngân Sơn: 09 hồ sơ; P. Tư pháp Chợ  ồn: 06 hồ sơ. 
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Tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Quyết định công nhận xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Tham mưu Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

năm 2020. Phòng Tư pháp chuyện Chợ Mới, Ba Bể đã tham mưu UBND cấp huyện 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua 

tại kỳ họp thứ 8. 

Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới tham mưu UBND huyện phối hợp với Trung 

tâm Nghiên cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi (ADC), Trường  ại học Nông 

Lâm Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác truyền thông các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện về kỹ năng viết tin bài, vidieo truyền thông, bản tin trên hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở với tổng số có 60 người tham gia; tập huấn nâng cao năng lực 

cho thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ Tư 

pháp, văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; triển khai một số hoạt động tăng 

cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ n  dân tộc thiểu số tại 03 xã Thanh Mai, 

Nông Hạ, Cao Kỳ. 

Trong quý I các đơn vị đã tiếp nhận 70 vụ việc hòa giải; trong đó hòa giải thành 

là 41 vụ việc (đạt 61,1%)
5
, số vụ việc hòa giải không thành là 26, số vụ việc đang 

hòa giải là 03 vụ việc. 

4. Công tác hộ tịch, chứng thực 

Tham mưu UBND cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn 

thực hiện đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền.  

Phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn tham mưu UBND thành phố ban hành Kế 

hoạch rà soát, thống kê hộ tịch t  năm 2015 - 2019. Phòng Tư pháp huyện Bạch 

Thông, Chợ  ồn đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn 

thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, d  liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở d  

liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 

- Kết quả công tác hộ tịch của 8 huyện, thành phố trong quý I: Tiếp nhận và giải 

quyết 05 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
6
.  ăng ký khai sinh trong 

nước 891 trường hợp (đúng hạn: 766 trường hợp, quá hạn: 125 trường hợp); đăng ký 

khai tử 284 trường hợp (đúng hạn: 241 trường hợp, quá hạn: 43 trường hợp); đăng 

ký kết hôn 365 trường hợp. 

                                           
5
 H. Ba Bể hòa giải thành 0/01 vụ việc, đạt 0%; H. Na Rì hòa giải thành 07/12 vụ việc, đạt 58,3%; H.Chợ 

Mới hòa giải thành 13/26 vụ việc, đạt 50%; H. Chợ  ồn hòa giải thành 11/14 vụ việc, đạt 78,5%; H. Ngân 

Sơn hòa giải thành 04/04 vụ việc, đạt 100%; TP Bắc Kạn hòa giải thành 06/10 vụ việc, đạt 60%; 
6
 Phòng Tư pháp Chợ  ồn 02 trường hợp, Phòng Tư pháp Chợ Mới 02 trường hợp, Phòng Tư pháp huyện 

Bạch Thông 01 trường hợp. 
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- Kết quả chứng thực: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã thực hiện 

chứng thực được 1.280 việc; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực 

được 36.150 bản sao; chứng thực ch  ký, hợp đồng giao dịch được 1.154 việc. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Trong quý I năm 2020 việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp 

trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, Sở Tư pháp đã bám sát 

Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Kế hoạch công tác năm để 

tham mưu, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc, v a đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, v a thực hiện các nhiệm vụ theo đúng 

chương trình, kế hoạch đã đề ra. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cũng đã tham 

mưu tích cực, chủ động cho UBND cùng cấp chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ t  xây 

dựng Chương trình, Kế hoạch đến tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và gắn liền với yêu cầu thực ti n của địa phương. T  

đó tạo đà tích cực cho việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trong 

quý tiếp theo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh năm 2020. 

2. Những tồn tại, hạn chế  

- Di n biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ công tác của ngành như một số Hội nghị liên quan đến công tác 

chuyên môn chưa tổ chức được (Hội nghị giới thiệu văn bản mới, Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ); các đơn vị sự nghiệp bị gián đoạn trong quá trình hoạt động, số lượng hồ 

sơ các thủ tục thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực giảm đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu 

thu phí, lệ phí của các đơn vị. 

- Một số tổ chức hành nghề công chứng chưa thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp 

thời d  liệu vào cơ sở d  liệu công chứng của tỉnh. 

- Tỷ lệ hòa giải thành của các đơn vị còn thấp, có đến 07/08 đơn vị cấp huyện tỷ lệ 

hòa giải thành dưới 80% (duy nhất huyện Ngân Sơn tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%) 

- Tiến độ thực hiện số hóa Sổ hộ tịch tại một số đơn vị còn chậm, chất lượng số 

hóa của một số xã, phường chưa đạt yêu cầu. 

B. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

I. SỞ TƢ PHÁP 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, xây dựng ngành; thi đua khen thƣởng 

Xây dựng báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trình UBND tỉnh; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công 

tác tư pháp ở cơ sở năm 2020. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp; 
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đôn đốc các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi 

phía Bắc tiến hành sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng 

Tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020 đối với UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Ngân Sơn. 

Duy trì thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở đơn vị theo Quy chế tiếp công 

dân và các văn bản QPPL liên quan. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác 

văn bản QPPL; xin ý kiến về hình thức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, 

kiểm tra, rà soát và pháp chế đảm bảo phù hợp với tình hình thực ti n. 

Thẩm định, tham gia ý kiến các đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo văn 

bản theo quy định; tiếp tục tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền.  

Báo cáo Cục Kiểm tra văn bản QPPL về kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL 

trong lĩnh vực giá; tổng hợp, kiểm tra văn bản trong lĩnh vực xây dựng. 

Biên soạn tài liệu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và pháp chế; Báo cáo 

chuyên đề về cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020. 

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và v a trong lĩnh vực môi trường, công chứng hợp 

đồng, giao dịch; Kế hoạch kiểm tra liên ngành về Theo dõi thi hành pháp luật và Xử 

phạt vi phạm hành chính; Xây dựng phiếu khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm. 

Tổng hợp phiếu khảo sát và xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xác định nhu 

cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và v a trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 

2020-2025. Xây dựng nội dung phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và v a. 

Tham gia các cuộc họp liên ngành, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các 

vụ việc xử phạt vi phạm hành chính trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định xử 

phạt. 
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5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

phƣờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các  ề án phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch; Kế hoạch 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020; tổ chức Hội nghị giới thiệu 

văn bản pháp luật mới năm 2020 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp huyện. 

Triển khai thực hiện  ề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

6. Công tác hành chính tƣ pháp và bổ trợ tƣ pháp 

a. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo các quy định 

của Luật Hộ tịch, Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Công chứng, Luật  ấu giá, Luật Luật 

sư, Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 77/2008/N -CP ngày 16/7/2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

Ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra hoạt động đăng ký và quản lý hộ 

tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về 

công tác đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực; kiểm tra hoạt động công chứng 

trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Thực hiện việc giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP và cập nhật thông tin 

LLTP, lập hồ sơ LLTP theo quy định. 

b. Công tác trợ giúp pháp lý 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập thông tin về vụ 

việc tố tụng. Tổ chức triển khai hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở; thụ lý hồ sơ trợ giúp pháp lý; 

phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý, thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý. 

II. PHÒNG TƢ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo sự hướng dẫn, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và theo các kế hoạch công tác 

đã ban hành. 
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2. Tham gia soạn thảo, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản 

QPPL; tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn huyện, thành phố. 

3. Duy trì công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi, công 

tác chứng thực theo thẩm quyền. Triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đảm bảo 

chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đặt ra. 

4. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra công tác chuyên 

môn tại cơ sở; tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới; chuẩn tiếp cận 

pháp luật; xây dựng văn bản QPPL. 

5. Triển khai các giải pháp thực sự hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ hòa giải 

thành ở cơ sở; thực hiện tốt công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác 

theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn huyện, thành phố. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I, phương hướng nhiệm vụ 

quý II năm 2020 của ngành Tư pháp Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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